
สรุปขาวประจําในวันที่ 17 ธ.ค. 64 
 ขาวสงหองอธิบดี  รองอธิบดีกรมปาไม และหนวยงานที่เก่ียวของ   

ขาวเว็บไซต 

- ปราบขบวนการลักลอบตัดไม 3 จว.ใต   (ไทยรัฐ 18 ธันวาคม 2564 หนา 7) 
- "ตนตีนเปด" กลิ่นปศาจในคราบไมมงคล!! ประโยชนมากมายแตพายแพตอความเหม็น?  

(ผูจัดการรายวัน 360o 17 ธันวาคม 2564 หนา 20) 
- เรงสางปญหาชางปาปวนเขตรอยตอ 5 จังหวัด   (ไทยรัฐ 18 ธันวาคม 2564 หนา 7) 

ขาวเว็บไซต 

“วราวุธ” เขม สั่งทุกหนวยบูรณาการหยุดขบวนการลักลอบตัดไม   (ไทยรัฐ 16 ธันวาคม 2564) 
https://www.thairath.co.th/news/local/2266642 
กรมปาไมจับมือกองทัพภาคที่ 4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปดยุทธการดูแลปองกันรักษาปาจังหวัดชายแดนใต  
(เดลินิวส 16 ธันวาคม 2564) 
https://www.dailynews.co.th/news/577560/ 
“วราวุธ” เขม สั่งทุกหนวยบูรณาการหยุดขบวนการลักลอบตัดไม   (มติชน 16 ธันวาคม 2564) 
https://www.matichon.co.th/publicize/news_3090294 
“วราวุธ” เขม สั่งทุกหนวยบูรณาการหยุดขบวนการลักลอบตัดไม   (ขาวสด 16 ธันวาคม 2564) 
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_6785783 
‘กรมปาไม’จับมือกองทัพภาคที่ 4 เปดยุทธการรักษาปาชายแดนใต   (ขาวสด 16 ธันวาคม 2564) 
https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_6786043 
“วราวุธ” เขม สั่งทุกหนวยบูรณาการหยุดขบวนการลักลอบตัดไม กรมปาไมจับมือกองทัพภาคที่ 4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เปดยุทธการดูแลปองกันรักษาปา ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต   (ไทยโพสต 16 ธันวาคม 2564) 
https://www.thaipost.net/public-relations-news/46624/ 
“วราวุธ” บูรณาการหยุดขบวนการลักลอบตัดไม ดึงหนวยงานรัฐเปดยุทธการปองกันปาชายแดนใต  
(ผูจัดการออนไลน 16 ธันวาคม 2564) 
https://mgronline.com/business/detail/9640000124298 
“วราวุธ” สั่งบูรณาการหยุดขบวนการ “มอดไม” ปาไมจับมือกองทัพภาคที่ 4-DSI เปดยุทธการดูแลปาชายแดนใต “สุรชัย” 
แจงปชช.ไมที่ขึ้น-ปลูก ในที่ดินกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครอง (ผูจัดการออนไลน 16 ธันวาคม 2564) 
https://mgronline.com/politics/detail/9640000124305 
กอ.รมน.ภาค 4 สน. รวมกับ กรมปาไม ประชุมแนวทางปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต (สยามรัฐ 16 ธันวาคม 2564) 
https://siamrath.co.th/n/306308 
กอ.รมน.ภาค 4 สน. รวมกับ กรมปาไม ประชุมแนวทางปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต พรอมกําหนดมาตรการทํางานรวมกัน เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  
(สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ 16 ธันวาคม 2564) 
https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG211216173054059 
กอ.รมน.ภาค 4 สน. รวมกับ กรมปาไม ประชุมแนวทางปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต !! (talknewsonline 16 ธันวาคม 2564) 
https://www.talknewsonline.com/425527/ 
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กอ.รมน.ภาค 4 สน. รวมกับ กรมปาไม ประชุมแนวทางปองกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต พรอมกําหนดมาตรการทํางานรวมกัน เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม  
(AEC TV Online 16 ธันวาคม 2564) 
https://aec-tv-online2.com/?p=791667 
“วราวุธ” เขม สั่งทุกหนวยบูรณาการหยุดขบวนการลักลอบตัดไม กรมปาไมจับมือกองทัพภาคที่ 4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เปดยุทธการดูแลปองกันรักษาปา ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต   (Thailand+Plus 16 ธันวาคม 2564) 
https://www.thailandplus.tv/archives/441791 
กรมปาไมจับมือกองทัพภาค4 ดีเอสไอ เปดยุทธการดูแลปองกันรักษาปา ชายแดนใต  
(THE WORLD NEWS 16 ธันวาคม 2564) 
https://theworldnews.net/th-news/krmpaaaimcchabmuue-k-ngthaphphaakh4-diie-sai-
epidyuththkaarduuaelp-ngkanraksaapaa-chaayaednait 
‘กรมปาไม’จับมือกองทัพภาคที่ 4 เปดยุทธการรักษาปาชายแดนใต   (khaoja 16 ธันวาคม 2564) 
https://khaoja.com/กรมปาไมจับมือกองทั/ 
คดีไมคืบหนารองกรมปาไม DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ รีสอรทบุกรุกที่ปาสงวนหลายสิบไร สอบถาม ผอ.ปฎิเสธวุน 
(thaireference 16 ธันวาคม 2564) 
https://www.thaireference.com/คดีไมคืบหนารองกรมป/ 
“ตนตีนเปด” กลิ่นปศาจในคราบไมมงคล!! ประโยชนมากมาย แตพายแพตอความเหม็น?  
(ผูจัดการออนไลน 16 ธันวาคม 2564) 
https://mgronline.com/live/detail/9640000124400 
อบก.รับรอง 'โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง' รวมลดกาซเรือนกระจก  
(ไทยโพสต 16 ธันวาคม 2564) 
https://www.thaipost.net/economy-news/46446/ 
อบก. รับรอง"โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง" รวมลดกาซเรือนกระจก 
(บานเมือง 16 ธันวาคม 2564) 
https://www.banmuang.co.th/news/activity/262683 
อบก. รับรอง"โครงการซีพีเอฟ รักษนิเวศ ลุมนํ้าปาสัก เขาพระยาเดินธง" รวมลดกาซเรือนกระจก 
(สยามรัฐ 16 ธันวาคม 2564) 
https://siamrath.co.th/n/306182 
จนท.บุกจูโจมพวกลักลอบตัดไม ไดของกลางไมแปรรูป / ปน หลายกระบอก   (เชียงใหมนิวส 16 ธันวาคม 2564) 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1870944/ 
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ปีที่: 72 ฉบับที่: 23342
วันที่: เสาร์ 18 ธันวาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ปราบขบวนการลักลอบตัดไม้ 3 จว.ใต้

รหัสข่าว: C-211218039034(17 ธ.ค. 64/08:04) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 34.62 Ad Value: 38,082 PRValue : 114,246 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3586
วันที่: ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564
Section: Live/-

หน้า: 20(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: "ต้นตีนเป็ด" กลิ่นปีศาจในคราบไม้มงคล!! ประโยชน์มากมายแต่พ่ายแพ้ต่อความเหม็น?

รหัสข่าว: C-211217040086(17 ธ.ค. 64/04:39) หน้า: 1/4

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 200.82 Ad Value: 301,230 PRValue : 903,690 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3586
วันที่: ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564
Section: Live/-

หน้า: 20(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: "ต้นตีนเป็ด" กลิ่นปีศาจในคราบไม้มงคล!! ประโยชน์มากมายแต่พ่ายแพ้ต่อความเหม็น?

รหัสข่าว: C-211217040086(17 ธ.ค. 64/04:39) หน้า: 2/4

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 200.82 Ad Value: 301,230 PRValue : 903,690 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3586
วันที่: ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564
Section: Live/-

หน้า: 20(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: "ต้นตีนเป็ด" กลิ่นปีศาจในคราบไม้มงคล!! ประโยชน์มากมายแต่พ่ายแพ้ต่อความเหม็น?

รหัสข่าว: C-211217040086(17 ธ.ค. 64/04:39) หน้า: 3/4

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 200.82 Ad Value: 301,230 PRValue : 903,690 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 14 ฉบับที่: 3586
วันที่: ศุกร์ 17 ธันวาคม 2564
Section: Live/-

หน้า: 20(เต็มหน้า)

หัวข้อข่าว: "ต้นตีนเป็ด" กลิ่นปีศาจในคราบไม้มงคล!! ประโยชน์มากมายแต่พ่ายแพ้ต่อความเหม็น?

รหัสข่าว: C-211217040086(17 ธ.ค. 64/04:39) หน้า: 4/4

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 200.82 Ad Value: 301,230 PRValue : 903,690 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 72 ฉบับที่: 23342
วันที่: เสาร์ 18 ธันวาคม 2564
Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

หน้า: 7(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว: เร่งสางปัญหาช้างป่าป่วนเขตรอยต่อ 5 จังหวัด

รหัสข่าว: C-211218039029(17 ธ.ค. 64/08:06) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 14.53 Ad Value: 15,983 PRValue : 47,949 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

 

 
กรมป่าไม้จับมือกองทัพภาคท่ี 4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดยุทธการดูแลป้องกันรักษาป่า ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นห่วงปัญหาลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ สั่งทุกหน่วยบูรณา
การการทํางานร่วมกัน หยุดขบวนการลักลอบตัดไม้ท่ีผิดกฎหมายเด็ดขาด ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้สั่งการให้กรมป่าไม้เพ่ิมมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าใน
พ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงแนวเขตป่า 

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 นายชีวะภาพ 
ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ. ศปพ. จชต. กรมสอบสวนคดี
พิเศษ เจ้าหน้าท่ี ศปป. 4 ได้ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ท้ังนี้ ในท่ีประชุม อธิบดีกรมป่าไม้ได้
เน้นถึงการสนธิกําลังในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและรักษาป่า การจัดทําแผนในการหยุดย้ังการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 
จังหวัดนราธิวาส ต่อจากนั้นอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยแม่ทัพภาคท่ี 4 และคณะได้ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือบินตรวจสอบสภาพป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส 

 
ท้ังนี้ นายสุรชัย เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมปา่ไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา โดย
เน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กองทัพภาคท่ี 4 ในการกําหนดมาตรการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปัจจุบันสภาพพื้นท่ีป่าไม้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น 10,936.864 ตร.กม. หรือประมาณ 6.80 ล้านไร่ แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี พ้ืนท่ีป่า 68,556.30 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 



จังหวัดยะลา พ้ืนท่ีป่า 908,973.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.49 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และจังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีป่า 2,807,081.61 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26.59 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

“กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการประสานสร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.43/18031 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง การ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 – 13 และทุกสาขาดําเนินการและถือปฏิบัติ โดยให้
กําชับเจ้าหน้าท่ีหม่ันตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ เม่ือตรวจพบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้บังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และให้บูรณาการความร่วมมือ
หยุดย้ังขบวนการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย และปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในป่ามาสวมสิทธ์ิเป็นไม้ถูกกฎหมาย ให้ใช้มาตรการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณาการทาง
กฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบความเกี่ยวเนื่องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการกําหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือให้การป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 

 
“พร้อมกันนี้ขอชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของท่ีดินสําหรับในกรณีไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยูงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้
กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับท่ี 
8) พ.ศ. 2562 สามารถนําท่ีดินมาข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 อีกท้ังเม่ือมีการตัดฟันไม้ออกจากสวนป่าและนํา
เคลื่อนย้าย จะได้มีเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้กํากับควบคุม สําหรับในส่วนของประชาชนท่ีเป็นเจ้าของสามารถทําหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของไม้ท่ี
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดทําหนังสือรับรองตนเองว่า ไม้ท่ีนําเคล่ือนย้ายเป็นไม้ท่ีได้มาจากท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นพยาน” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
เม่ือวันท่ี 16 ธ.ค. เวลา 10.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ.ศปพ.จชต. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เจ้าหน้าท่ี ศปป.4 ได้ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ท้ังนี้ ในท่ีประชุม อธิบดีกรมป่าไม้ได้เน้นถึงการ
สนธิกําลังในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและรักษาป่า การจัดทําแผนในการหยุดย้ังการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส 
ต่อจากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยแม่ทัพภาคท่ี 4 และคณะได้ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือบินตรวจสอบสภาพป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส 

ท้ังนี้ นายสุรชัย เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการ
ทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กองทัพภาคท่ี 4 ในการกําหนดมาตรการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากร
ป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปัจจุบันสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 
10,936.864 ตร.กม. หรือประมาณ 6.80 ล้านไร่ แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี พ้ืนท่ีป่า 68,556.30 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด จังหวัด
ยะลา พ้ืนท่ีป่า 908,973.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.49 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และจังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีป่า 2,807,081.61 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
26.59 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

“กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการประสานสร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.43/18031 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง การ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และทุกสาขาดําเนินการและถือปฏิบัติ โดยให้
กําชับเจ้าหน้าท่ีหม่ันตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ เม่ือตรวจพบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้บังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และให้บูรณาการความร่วมมือ
หยุดย้ังขบวนการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย และปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในป่ามาสวมสิทธ์ิเป็นไม้ถูกกฎหมาย ให้ใช้มาตรการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณาการทาง
กฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบความเกี่ยวเนื่องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 



 
“พร้อมกันนี้ขอชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของท่ีดินสําหรับในกรณีไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้
กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตน ไม้กระพี้เขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับท่ี 8) 
พ.ศ. 2562 สามารถนําท่ีดินมาข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 อีกท้ังเม่ือมีการตัดฟันไม้ออกจากสวนป่าและนํา
เคลื่อนย้าย จะได้มีเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้กํากับควบคุม สําหรับในส่วนของประชาชนท่ีเป็นเจ้าของสามารถทําหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของไม้ท่ี
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดทําหนังสือรับรองตนเองว่า ไม้ท่ีนําเคล่ือนย้ายเป็นไม้ท่ีได้มาจากท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นพยาน” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวท้ิงท้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” เข้ม สั่งทุกหน่วยบูรณาการหยุดขบวนการลักลอบตัดไม้ 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 - 17:37 น. 

 
กรมป่าไม้จับมือกองทัพภาคท่ี 4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดยุทธการดูแลป้องกันรักษาป่า ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นห่วงปัญหาลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ สั่งทุกหน่วยบูรณา
การการทํางานร่วมกัน หยุดขบวนการลักลอบตัดไม้ท่ีผิดกฎหมายเด็ดขาด ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้สั่งการให้กรมป่าไม้เพ่ิมมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้  โดยการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าใน
พ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงแนวเขตป่า 

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 นายชีวะภาพ 
ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ.ศปพ.จชต. กรมสอบสวนคดี
พิเศษ เจ้าหน้าท่ี ศปป 4 ได้ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ท้ังนี้ ในท่ีประชุม อธิบดีกรมป่าไม้ได้
เน้นถึงการสนธิกําลังในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและรักษาป่า การจัดทําแผนในการหยุดย้ังการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 
จังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยแม่ทัพภาคท่ี 4 และคณะได้ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือบินตรวจสอบสภาพป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส 

ท้ังนี้ นายสุรชัย เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา โดย
เน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กองทัพภาคท่ี 4 ในการกําหนดมาตราการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปัจจุบันสภาพพื้นท่ีป่าไม้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น 10,936.864 ตร.กม. หรือประมาณ 6.80 ล้านไร่ แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี พ้ืนท่ีป่า 68,556.30 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
จังหวัดยะลา พ้ืนท่ีป่า 908,973.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.49 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และจังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีป่า 2,807,081.61 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26.59 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

“กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการประสานสร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.43/18031 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง การ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 – 13 และทุกสาขาดําเนินการและถือปฏิบัติ โดยให้
กําชับเจ้าหน้าท่ีหม่ันตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ เม่ือตรวจพบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้บังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และให้บูรณาการความร่วมมือ



หยุดย้ังขบวนการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย และปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในป่ามาสวมสิทธ์ิเป็นไม้ถูกกฎหมาย ให้ใช้มาตรการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณาการทาง
กฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบความเกี่ยวเนื่องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 

 
“พร้อมกันนี้ขอชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของท่ีดินสําหรับในกรณีไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้
กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับท่ี 8) 
พ.ศ. 2562 สามารถนําท่ีดินมาข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 อีกท้ังเม่ือมีการตัดฟันไม้ออกจากสวนป่าและนํา
เคลื่อนย้าย จะได้มีเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้กํากับควบคุม สําหรับในส่วนของประชาชนท่ีเป็นเจ้าของสามารถทําหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของไม้ท่ี
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดทําหนังสือรับรองตนเองว่า ไม้ท่ีนําเคล่ือนย้ายเป็นไม้ท่ีได้มาจากท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นพยาน” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” เข้ม สั่งทุกหน่วยบูรณาการหยุดขบวนการลักลอบตัดไม้ 

 
16 ธ.ค. 2564 - 14:51 น. 

กรมป่าไม้จับมือกองทัพภาคท่ี 4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดยุทธการดูแลป้องกันรักษาป่า ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นห่วงปัญหาลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ สั่งทุกหน่วยบูรณา
การการทํางานร่วมกัน หยุดขบวนการลักลอบตัดไม้ท่ีผิดกฎหมายเด็ดขาด ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้สั่งการให้กรมป่าไม้เพ่ิมมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าใน
พ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงแนวเขตป่า 

วันน้ี (16 ธันวาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 นายชีวะภาพ 
ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ ศปพ จชต กรมสอบสวนคดี
พิเศษ เจ้าหน้าท่ี ศปป 4 ได้ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ท้ังนี้ ในท่ีประชุม อธิบดีกรมป่าไม้ได้
เน้นถึงการสนธิกําลังในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและรักษาป่า การจัดทําแผนในการหยุดย้ังการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 
จังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยแม่ทัพภาคท่ี 4 และคณะได้ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือบินตรวจสอบสภาพป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส 

 
ท้ังนี้ นายสุรชัย เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา โดย
เน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กองทัพภาคท่ี 4 ในการกําหนดมาตราการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปัจจุบันสภาพพื้นท่ีป่าไม้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น 10,936.864 ตร.กม. หรือประมาณ 6.80 ล้านไร่ แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี พ้ืนท่ีป่า 68,556.30 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 



จังหวัดยะลา พ้ืนท่ีป่า 908,973.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.49 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และจังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีป่า 2,807,081.61 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26.59 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

 
“กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการประสานสร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.43/18031 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง การ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 – 13 และทุกสาขาดําเนินการและถือปฏิบัติ โดยให้
กําชับเจ้าหน้าท่ีหม่ันตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ เม่ือตรวจพบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้บังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และให้บูรณาการความร่วมมือ
หยุดย้ังขบวนการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย และปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในป่ามาสวมสิทธ์ิเป็นไม้ถูกกฎหมาย ให้ใช้มาตรการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณาการทาง
กฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบความเกี่ยวเนื่องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 

 “พร้อมกันนี้ขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของท่ีดินสําหรับในกรณีไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้
กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับท่ี 
8) พ.ศ. 2562 สามารถนําท่ีดินมาข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 อีกท้ังเม่ือมีการตัดฟันไม้ออกจากสวนป่าและนํา
เคลื่อนย้าย จะได้มีเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้กํากับควบคุม สําหรับในส่วนของประชาชนท่ีเป็นเจ้าของสามารถทําหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของไม้ท่ี
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดทําหนังสือรับรองตนเองว่า ไม้ท่ีนําเคล่ือนย้ายเป็นไม้ท่ีได้มาจากท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นพยาน” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

‘กรมป่าไม้’จับมือกองทัพภาคท่ี 4 เปิดยุทธการรักษาป่าชายแดนใต้ 

 
16 ธ.ค. 2564 - 16:49 น. 

กรมป่าไม้ จับมือกองทัพภาคท่ี 4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดยุทธการดูแลป้องกันรักษาป่า ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ อธิบดีกรมป่าไม้ แจงไม้ท่ีข้ึน
หรือปลูกในท่ีดินกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครอง 

เม่ือวันท่ี 16 ธ.ค. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 นายชีวะภาพชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอศปพ จชต กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าท่ี ศปป 4 ได้ร่วม
ประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ท้ังนี้ ในท่ีประชุม อธิบดีกรมป่าไม้ได้เน้นถึงการสนธิกําลังในการปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและรักษาป่า การจัดทําแผนในการหยุดย้ังการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี จังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้
พร้อมด้วยแม่ทัพภาคท่ี 4 และคณะได้ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือบินตรวจสอบสภาพป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ท้ังนี้ นายสุรชัย เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการ
ทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่นกองทัพภาคท่ี 4 ในการกําหนดมาตราการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปัจจุบันสภาพพื้นท่ีป่าไม้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น10,936.864 ตร.กม. หรือประมาณ 6.80 ล้านไร่ แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี พ้ืนท่ีป่า 68,556.30 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
จังหวัดยะลา พ้ืนท่ีป่า 908,973.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.49 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และจังหวัดนราธิวาสพ้ืนท่ีป่า 2,807,081.61 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
26.59 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

นายสุรชัย กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการประสานสร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการ
ป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.43/18031 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
2564 เร่ือง การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 – 13 และทุกสาขาดําเนินการและถือ
ปฏิบัติ โดยให้กําชับเจ้าหน้าท่ีหม่ันตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เม่ือตรวจพบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้บังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และให้บูรณาการ
ความร่วมมือหยุดย้ังขบวนการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย และปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในป่ามาสวมสิทธ์ิเป็นไม้ถูกกฎหมาย ให้ใช้มาตรการ
ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณา



การทางกฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบความเกี่ยวเนื่องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า พร้อมกันนี้ขอชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของท่ีดินสําหรับในกรณีไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง 
ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตนไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ตาม 
พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 สามารถนําท่ีดินมาข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 อีกท้ังเม่ือมีการตัดฟันไม้ออก
จากสวนป่าและนําเคลื่อนย้าย จะได้มีเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้กํากับควบคุม สําหรับในส่วนของประชาชนท่ีเป็นเจ้าของสามารถทําหลักฐานยืนยัน
ความเป็นเจ้าของไม้ท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดทําหนังสือรับรองตนเองว่า ไม้ท่ีนําเคลื่อนย้ายเป็นไม้ท่ีได้มาจากท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นพยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“วราวุธ” เข้ม สั่งทุกหน่วยบูรณาการหยุดขบวนการลักลอบตัดไม้ กรมป่าไม้จับมือกองทัพภาคท่ี 4 กรม
สอบสวนคดีพิเศษ เปิดยุทธการดูแลป้องกันรักษาป่า ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ 

16 ธันวาคม 2564 เวลา 14:52 น. 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นห่วงปัญหาลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ สั่งทุกหน่วยบูรณา
การการทํางานร่วมกัน หยุดขบวนการลักลอบตัดไม้ท่ีผิดกฎหมายเด็ดขาด ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้สั่งการให้กรมป่าไม้เพ่ิมมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้  โดยการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าใน
พ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงแนวเขตป่า 

 
วันนี้ (16 ธันวาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 นายชีวะภาพ 
ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ผอ ศปพ จชต กรมสอบสวนคดี
พิเศษ เจ้าหน้าท่ี ศปป 4 ได้ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ท้ังนี้ ในท่ีประชุม อธิบดีกรมป่าไม้ได้
เน้นถึงการสนธิกําลังในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและรักษาป่า การจัดทําแผนในการหยุดย้ังการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 
จังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยแม่ทัพภาคท่ี 4 และคณะได้ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือบินตรวจสอบสภาพป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส 

ท้ังนี้ นายสุรชัย เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา โดย
เน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กองทัพภาคท่ี 4 ในการกําหนดมาตราการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปัจจุบันสภาพพื้นท่ีป่าไม้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น 10,936.864 ตร.กม. หรือประมาณ 6.80 ล้านไร่ แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี พ้ืนท่ีป่า 68,556.30 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
จังหวัดยะลา พ้ืนท่ีป่า 908,973.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.49 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และจังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีป่า 2,807,081.61 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26.59 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

 

 

 



 
“กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการประสานสร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.43/18031 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง การ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 – 13 และทุกสาขาดําเนินการและถือปฏิบัติ โดยให้
กําชับเจ้าหน้าท่ีหม่ันตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ เม่ือตรวจพบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้บังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และให้บูรณาการความร่วมมือ
หยุดย้ังขบวนการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย และปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในป่ามาสวมสิทธ์ิเป็นไม้ถูกกฎหมาย ให้ใช้มาตรการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณาการทาง
กฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบความเกี่ยวเนื่องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 

“พร้อมกันนี้ขอชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของท่ีดินสําหรับในกรณีไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้
กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับท่ี 
8) พ.ศ. 2562 สามารถนําท่ีดินมาข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 อีกท้ังเม่ือมีการตัดฟันไม้ออกจากสวนป่าและนํา
เคลื่อนย้าย จะได้มีเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้กํากับควบคุม สําหรับในส่วนของประชาชนท่ีเป็นเจ้าของสามารถทําหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของไม้ท่ี
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดทําหนังสือรับรองตนเองว่า ไม้ท่ีนําเคล่ือนย้ายเป็นไม้ท่ีได้มาจากท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นพยาน” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นห่วงปัญหาลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ สั่งทุกหน่วยบูรณา
การการทํางานร่วมกัน หยุดขบวนการลักลอบตัดไม้ท่ีผิดกฎหมายเด็ดขาด ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้สั่งการให้กรมป่าไม้เพ่ิมมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าใน
พ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงแนวเขตป่า 

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564 ) เวลา 10.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 นายชีวะภาพ 
ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  ผอ.ศปพ.จชต. กรมสอบสวนคดี
พิเศษ เจ้าหน้าท่ี ศปป.4 ได้ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ท้ังนี้ ในท่ีประชุม อธิบดีกรมป่าไม้ได้
เน้นถึงการสนธิกําลังในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและรักษาป่า การจัดทําแผนในการหยุดย้ังการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 
จังหวัดนราธิวาส ต่อจากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยแม่ทัพภาคท่ี 4 และคณะได้ข้ึนเฮลิคอปเตอร์เพ่ือบินตรวจสอบสภาพป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส 

ท้ังนี้ นายสุรชัยเปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา โดย
เน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กองทัพภาคท่ี 4 ในการกําหนดมาตรการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปัจจุบันสภาพพื้นท่ีป่าไม้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น 10,936.864 ตร.กม. หรือประมาณ 6.80 ล้านไร่ แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี พ้ืนท่ีป่า 68,556.30 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
จังหวัดยะลา พ้ืนท่ีป่า 908,973.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.49 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และจังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีป่า 2,807,081.61 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26.59 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

“กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการประสานสร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.43/18031 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง การ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1-13 และทุกสาขาดําเนินการและถือปฏิบัติ โดยให้
กําชับเจ้าหน้าท่ีหม่ันตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและ



สมํ่าเสมอ เม่ือตรวจพบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้บังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และให้บูรณาการความร่วมมือ
หยุดย้ังขบวนการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย และปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในป่ามาสวมสิทธ์ิเป็นไม้ถูกกฎหมาย ให้ใช้มาตรการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณาการทาง
กฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบความเกี่ยวเนื่องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการกําหนดมาตรการต่างๆ เพ่ือให้การป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
“วราวุธ” เข้ม สั่งทุกหน่วยบูรณาการหยุดขบวนการลักลอบตัดไม้ กรมป่าไม้จับมือกองทัพภาคท่ี 4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดยุทธการดูแลป้องกัน
รักษาป่า ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ “สุรชัย อจลบุญ” อธิบดีกรมป่าไม้ แจงไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกในท่ีดินกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครอง ตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

วันนี้ (16 ธ.ค.) เม่ือเวลา 10.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม 
รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ ศปพ จชต กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
เจ้าหน้าท่ี ศปป 4 ได้ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ท้ังนี้ ในท่ีประชุม อธิบดีกรมป่าไม้ได้เน้นถึงการ
สนธิกําลังในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและรักษาป่า การจัดทําแผนในการหยุดย้ังการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี จังหวัดนราธิวาส
ต่อจากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยแม่ทัพภาคท่ี 4 และคณะได้ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือบินตรวจสอบสภาพป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ปัตตานี และ
นราธิวาส 

ท้ังนี้ นายสุรชัย เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการ
ทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กองทัพภาคท่ี 4 ในการกําหนดมาตราการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปัจจุบันสภาพพื้นท่ีป่าไม้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น 10,936.864 ตร.กม. หรือประมาณ 6.80 ล้านไร่ แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี พ้ืนท่ีป่า 68,556.30 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
จังหวัดยะลา พ้ืนท่ีป่า 908,973.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.49 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และจังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีป่า 2,807,081.61 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26.59 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

 “กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการประสานสร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.43/18031 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง การ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 – 13 และทุกสาขาดําเนินการและถือปฏิบัติ โดยให้
กําชับเจ้าหน้าท่ีหม่ันตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและ



สมํ่าเสมอ เม่ือตรวจพบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้บังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และให้บูรณาการความร่วมมือ
หยุดย้ังขบวนการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย และปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในป่ามาสวมสิทธ์ิเป็นไม้ถูกกฎหมาย ให้ใช้มาตรการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณาการทาง
กฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบความเกี่ยวเนื่องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 

 “พร้อมกันนี้ขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของท่ีดินสําหรับในกรณีไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้
กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับท่ี 
8) พ.ศ. 2562 สามารถนําท่ีดินมาข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 อีกท้ังเม่ือมีการตัดฟันไม้ออกจากสวนป่าและนํา
เคลื่อนย้าย จะได้มีเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้กํากับควบคุม สําหรับในส่วนของประชาชนท่ีเป็นเจ้าของสามารถทําหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของไม้ท่ี
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดทําหนังสือรับรองตนเองว่า ไม้ท่ีนําเคล่ือนย้ายเป็นไม้ท่ีได้มาจากท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นพยาน” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ กรมป่าไม้ ประชุมแนวทางป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกําหนด
มาตรการทํางานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

วันนี้ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็น
ประธานการประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค
ท่ี 4/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้, พลตรี
อนุสรณ์ โออุไร เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, คณะผู้บังคับบัญชา และส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ 

สําหรับการประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้คร้ังนี้ เพ่ือให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน พร้อมร่วมกันเสนอแนวคิด แนวทางการปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาท่ีตรวจพบจากการปฏิบัติงานของทุกหน่วยท่ีผ่านมา ท้ังปัญหา
การลักลอบการตัดไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส และการบุกลุกท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ทํางานกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าในการช่วยกันทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความสมบูรณ์ และคงอยู่ตลอดไป 

 
นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า " จากข้อห่วงใยของรัฐบาลในการบุกรุกการตัดไม้ทําลายป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ร่วมกับกองทัพภาคท่ี 4 กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบการตัดไม้ 



โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส จึงได้ลงพ้ืนท่ีมาในวันนี้ สําหรับวันนี้ได้หารือพร้อมกําหนดมาตรการร่วมกับกองทัพภาคท่ี 4 ในการดําเนินการ
การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าโดยใช้ช่องว่างของกฎหมายในรูปแบบต่างๆมีมาตรการเร่งด่วน ในการดําเนินการการเข้าตรวจสอบว่าไม้นั้นมาจากท่ีดิน
ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิหรือไม่ มีการออกเอกสารสิทธ์ิโดยชอบทางกฎหมายหรือไม่ รวมท้ังการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และตรวจสอบปลายทาง ท้ัง
โรงเลื่อยไม้ โรงแปรรูปไม้ ไม่ให้มีการนํามาแปรรูป หรือไม้ท่อนท่ีผิดกฎหมายเข้ามายังโรงงาน" 

ด้าน พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า " ในห้วงท่ีผ่านมา กองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยทหารในพ้ืนท่ีในการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามดําเนินคดีผู้ท่ีกระทํา
ความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติงานเชิงรุกในการฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงปัจจุบันใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส พบว่ายังคงมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเป็นจํานวนมาก เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระทําผิด กองทัพภาคท่ี 4 โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซ่ึงให้การสนับสนุน ทางกรมป่าไม้ในเรื่องการ
ดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ี ในขณะนี้ได้มีการเตรียมพร้อมการปฏิบัติการเชิงรุกจะดําเนินการร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นเร่ืองความซับซ้อนของ
หน่วยงานหลายๆหน่วย ในวันนี้ได้มีการพูดคุยให้จัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมา เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาทิ จาก DSI , กรมอุทยาน, กรมป่าไม้, มีทาง
ท่ีดิน จะมีการร่วมกันตรวจสอบประเด็นปัญหาเอกสารสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นช่องว่างท่ีสําคัญในเร่ืองการแอบอ้างการตัดไม้มาจากพ้ืนท่ีท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 
ซ่ึงหากมีการประสานการทํางานร่วมกันจากหลายส่วนก็จะสามารถนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อไป ท้ังนี้หากมีอํานาจใดท่ีทาง
แม่ทัพภาคท่ี 4 หรือ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าสามารถที่จะ สนับสนุนทําให้เกิดการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพก็พร้อมท่ีจะดําเนินการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ กรมป่าไม้ ประชุมแนวทางป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกําหนดมาตรการทํางานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

16 ธ.ค. 2564 

 

 
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ กรมป่าไม้ ประชุมแนวทางป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกําหนด
มาตรการทํางานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม วันนี้ 16 ธันวาคม 2564 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพ้ืนท่ีติดตามการ
ดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นประธานการประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การ
ต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้, พลตรีอนุสรณ์ โออุไร เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, คณะผู้บังคับบัญชา และส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ณ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร 
ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

สําหรับการประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้คร้ังนี้ เพ่ือให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน พร้อมร่วมกันเสนอแนวคิด แนวทางการปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาท่ีตรวจพบจากการปฏิบัติงานของทุกหน่วยท่ีผ่านมา ท้ังปัญหา
การลักลอบการตัดไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส และการบุกลุกท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ทํางานกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าในการช่วยกันทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความสมบูรณ์ และคงอยู่ตลอดไป 



นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า " จากข้อห่วงใยของรัฐบาลในการบุกรุกการตัดไม้ทําลายป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ร่วมกับกองทัพภาคท่ี 4 กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบการตัดไม้ 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส จึงได้ลงพ้ืนท่ีมาในวันนี้ สําหรับวันนี้ได้หารือพร้อมกําหนดมาตรการร่วมกับกองทัพภาคท่ี 4 ในการดําเนินการ
การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าโดยใช้ช่องว่างของกฎหมายในรูปแบบต่างๆมีมาตรการเร่งด่วน ในการดําเนินการการเข้าตรวจสอบว่าไม้นั้นมาจากท่ีดิน
ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิหรือไม่ มีการออกเอกสารสิทธ์ิโดยชอบทางกฎหมายหรือไม่ รวมท้ังการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และตรวจสอบปลายทาง ท้ัง
โรงเลื่อยไม้ โรงแปรรูปไม้ ไม่ให้มีการนํามาแปรรูป หรือไม้ท่อนท่ีผิดกฎหมายเข้ามายังโรงงาน" 

ด้าน พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า " ในห้วงท่ีผ่านมา กองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยทหารในพ้ืนท่ีในการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามดําเนินคดีผู้ท่ีกระทํา
ความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติงานเชิงรุกในการฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกคร้ังหนึ่ง 

ปัจจุบันในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส พบว่ายังคงมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเป็นจํานวนมาก เพ่ือเป็นการป้องกัน
และปราบปรามผู้กระทําผิด กองทัพภาคท่ี 4 โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซ่ึงให้การสนับสนุน ทางกรมป่าไม้ในเร่ือง
การดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ี ในขณะนี้ได้มีการเตรียมพร้อมการปฏิบัติการเชิงรุกจะดําเนินการร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นเร่ืองความซับซ้อน
ของหน่วยงานหลายๆหน่วย ในวันนี้ได้มีการพูดคุยให้จัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมา เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาทิ จาก DSI , กรมอุทยาน, กรมป่าไม้, มี
ทางท่ีดิน จะมีการร่วมกันตรวจสอบประเด็นปัญหาเอกสารสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นช่องว่างท่ีสําคัญในเร่ืองการแอบอ้างการตัดไม้มาจากพ้ืนท่ีท่ีดินท่ีมีเอกสาร
สิทธ์ิ ซ่ึงหากมีการประสานการทํางานร่วมกันจากหลายส่วนก็จะสามารถนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป 

ท้ังนี้ หากมีอํานาจใดท่ีทางแม่ทัพภาคท่ี 4 หรือ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าสามารถที่จะ สนับสนุนทําให้เกิดการปฏิบัติ
ในการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพก็พร้อมท่ีจะดําเนินการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
วันนี้ 16 ธันวาคม 2564 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายสุรชัย 
อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นประธานการ
ประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4/
ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้, พลตรี
อนุสรณ์ โออุไร เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, คณะผู้บังคับบัญชา และส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ 

สําหรับการประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้คร้ังนี้ เพ่ือให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน พร้อมร่วมกันเสนอแนวคิด แนวทางการปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาท่ีตรวจพบจากการปฏิบัติงานของทุกหน่วยท่ีผ่านมา ท้ังปัญหา
การลักลอบการตัดไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส และการบุกลุกท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ทํางานกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าในการช่วยกันทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความสมบูรณ์ และคงอยู่ตลอดไป 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ” จากข้อห่วงใยของรัฐบาลในการบุกรุกการตัดไม้ทําลายป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ร่วมกับกองทัพภาคท่ี 4 กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบการตัดไม้ 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส จึงได้ลงพ้ืนท่ีมาในวันนี้ สําหรับวันนี้ได้หารือพร้อมกําหนดมาตรการร่วมกับกองทัพภาคท่ี 4 ในการดําเนินการ
การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าโดยใช้ช่องว่างของกฎหมายในรูปแบบต่างๆมีมาตรการเร่งด่วน ในการดําเนินการการเข้าตรวจสอบว่าไม้นั้นมาจากท่ีดิน
ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิหรือไม่ มีการออกเอกสารสิทธ์ิโดยชอบทางกฎหมายหรือไม่ รวมท้ังการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และตรวจสอบปลายทาง ท้ัง
โรงเลื่อยไม้ โรงแปรรูปไม้ ไม่ให้มีการนํามาแปรรูป หรือไม้ท่อนท่ีผิดกฎหมายเข้ามายังโรงงาน” 

ด้าน พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4/ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ” ในห้วงท่ีผ่านมา กองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยทหารในพ้ืนท่ีในการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามดําเนินคดีผู้ท่ีกระทํา
ความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติงานเชิงรุกในการฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงปัจจุบันใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส พบว่ายังคงมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเป็นจํานวนมาก เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระทําผิด กองทัพภาคท่ี 4 โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซ่ึงให้การสนับสนุน ทางกรมป่าไม้ในเรื่องการ
ดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ี ในขณะนี้ได้มีการเตรียมพร้อมการปฏิบัติการเชิงรุกจะดําเนินการร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีประเด็นเร่ืองความซับซ้อนของ



หน่วยงานหลายๆหน่วย ในวันนี้ได้มีการพูดคุยให้จัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมา เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาทิ จาก DSI , กรมอุทยาน, กรมป่าไม้, มีทาง
ท่ีดิน จะมีการร่วมกันตรวจสอบประเด็นปัญหาเอกสารสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นช่องว่างท่ีสําคัญในเร่ืองการแอบอ้างการตัดไม้มาจากพ้ืนท่ีท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ 
ซ่ึงหากมีการประสานการทํางานร่วมกันจากหลายส่วนก็จะสามารถนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพต่อไป ท้ังนี้หากมีอํานาจใดท่ีทาง
แม่ทัพภาคท่ี 4 หรือ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าสามารถที่จะ สนับสนุนทําให้เกิดการปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพก็พร้อมท่ีจะดําเนินการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ กรมป่าไม้ ประชุมแนวทางป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมกําหนดมาตรการทํางานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

ธันวาคม 16, 2021 

 

 
วันนี้ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็น
ประธานการประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาค
ท่ี 4/ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้, พลตรี
อนุสรณ์ โออุไร เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, คณะผู้บังคับบัญชา และส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ 

สําหรับการประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้คร้ังนี้ เพ่ือให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน พร้อมร่วมกันเสนอแนวคิด แนวทางการปฏิบัติ และการแก้ไขปัญหาท่ีตรวจพบจากการปฏิบัติงานของทุกหน่วยท่ีผ่านมา ท้ังปัญหา
การลักลอบการตัดไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส และการบุกลุกท่ีดินในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ทํางานกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าในการช่วยกันทําให้ทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความสมบูรณ์ และคงอยู่ตลอดไป 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ” จากข้อห่วงใยของรัฐบาลในการบุกรุกการตัดไม้ทําลายป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ ร่วมกับกองทัพภาคท่ี 4 กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบการตัดไม้ 
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส จึงได้ลงพ้ืนท่ีมาในวันนี้ สําหรับวันนี้ได้หารือพร้อมกําหนดมาตรการร่วมกับกองทัพภาคท่ี 4 ในการดําเนินการ
การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าโดยใช้ช่องว่างของกฎหมายในรูปแบบต่างๆมีมาตรการเร่งด่วน ในการดําเนินการการเข้าตรวจสอบว่าไม้นั้นมาจากท่ีดิน



ท่ีมีเอกสารสิทธ์ิหรือไม่ มีการออกเอกสารสิทธ์ิโดยชอบทางกฎหมายหรือไม่ รวมท้ังการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และตรวจสอบปลายทาง  
ท้ังโรงเลื่อยไม้ โรงแปรรูปไม้ ไม่ให้มีการนํามาแปรรูป หรือไม้ท่อนท่ีผิดกฎหมายเข้ามายังโรงงาน” 

ด้าน พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4/ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ” ในห้วงท่ีผ่านมา กองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าท่ีของกรมป่าไม้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยทหารในพ้ืนท่ีในการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการติดตามดําเนินคดีผู้ท่ีกระทํา
ความผิดมาดําเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนการปฏิบัติงานเชิงรุกในการฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรป่าไม้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกคร้ังหนึ่ง ซ่ึงปัจจุบันใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาส พบว่ายังคงมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าเป็นจํานวนมาก เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระทําผิด กองทัพภาคท่ี 4 โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ซ่ึงให้การสนับสนุน ทางกรมป่าไม้ในเรื่องการ
ดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ี  ในขณะน้ีได้มีการเตรียมพร้อมการปฏิบัติการเชิงรุกจะดําเนินการร่วมกัน นอกจากน้ียังมีประเด็นเร่ืองความซับซ้อน
ของหน่วยงานหลายๆหน่วย ในวันนี้ได้มีการพูดคุยให้จัดต้ังคณะกรรมการขึ้นมา เพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาทิ จาก  DSI , กรมอุทยาน, กรมป่าไม้, 
มีทางท่ีดิน จะมีการร่วมกันตรวจสอบประเด็นปัญหาเอกสารสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นช่องว่างท่ีสําคัญในเร่ืองการแอบอ้างการตัดไม้มาจากพ้ืนท่ีท่ีดินท่ีมีเอกสาร
สิทธ์ิ ซ่ึงหากมีการประสานการทํางานร่วมกันจากหลายส่วนก็จะสามารถนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป ท้ังนี้หากมีอํานาจใดท่ี
ทางแม่ทัพภาคท่ี 4 หรือ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าสามารถท่ีจะ สนับสนุนทําให้เกิดการปฏิบัติในการบังคับใช้
กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพก็พร้อมท่ีจะดําเนินการสนับสนุนอย่างเต็มท่ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นห่วงปัญหาลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ สั่งทุกหน่วยบูรณา
การการทํางานร่วมกัน หยุดขบวนการลักลอบตัดไม้ท่ีผิดกฎหมายเด็ดขาด ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้สั่งการให้กรมป่าไม้เพ่ิมมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ โดยการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าใน
พ้ืนท่ีท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียงแนวเขตป่า 

 

 
วันท่ี 16 ธันวาคม 2564  เวลา 10.00 น. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 นายชีวะภาพ 
ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ ศปพ จชต กรมสอบสวนคดี
พิเศษ เจ้าหน้าท่ี ศปป 4 ได้ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ท้ังนี้ ในท่ีประชุม อธิบดีกรมป่าไม้ได้
เน้นถึงการสนธิกําลังในการปฏิบัติงานด้านป้องกันและรักษาป่า การจัดทําแผนในการหยุดย้ังการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 
จังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยแม่ทัพภาคท่ี 4 และคณะได้ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือบินตรวจสอบสภาพป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา 
ปัตตานี และนราธิวาส 



ท้ังนี้ นายสุรชัย เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา โดย
เน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กองทัพภาคท่ี 4 ในการกําหนดมาตราการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปัจจุบันสภาพพื้นท่ีป่าไม้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น 10,936.864 ตร.กม. หรือประมาณ 6.80 ล้านไร่ แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี พ้ืนท่ีป่า 68,556.30 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
จังหวัดยะลา พ้ืนท่ีป่า 908,973.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.49 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และจังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีป่า 2,807,081.61 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26.59 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

“กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการประสานสร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.43/18031 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง การ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 – 13 และทุกสาขาดําเนินการและถือปฏิบัติ โดยให้
กําชับเจ้าหน้าท่ีหม่ันตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ เม่ือตรวจพบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้บังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และให้บูรณาการความร่วมมือ
หยุดย้ังขบวนการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย และปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในป่ามาสวมสิทธ์ิเป็นไม้ถูกกฎหมาย ให้ใช้มาตรการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณาการทาง
กฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบความเกี่ยวเนื่องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 

 “พร้อมกันนี้ขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของท่ีดินสําหรับในกรณีไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้
กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับท่ี 
8) พ.ศ. 2562 สามารถนําท่ีดินมาข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 อีกท้ังเม่ือมีการตัดฟันไม้ออกจากสวนป่าและนํา
เคลื่อนย้าย จะได้มีเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้กํากับควบคุม สําหรับในส่วนของประชาชนท่ีเป็นเจ้าของสามารถทําหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของไม้ท่ี
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดทําหนังสือรับรองตนเองว่า ไม้ท่ีนําเคล่ือนย้ายเป็นไม้ท่ีได้มาจากท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นพยาน” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมป่าไม้จับมือกองทัพภาค4 ดีเอสไอ เปิดยุทธการดูแลป้องกันรักษาป่า ชายแดนใต้ 

กรมป่าไม้จับมือกองทัพภาคท่ี 4 ดีเอสไอ เปิดยุทธการดูแลป้องกันรักษาป่า ชายแดนใต้ “สุรชัย อจลบุญ” อธิบดีกรมป่าไม้ แจงไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกใน
ท่ีดินกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครอง 

เม่ือวันท่ี 16 ธ.ค.  นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรม
ป่าไม้ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอ ศปพ จชต กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าท่ี ศปป 4 ได้
ร่วมประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ท้ังนี้ ในท่ีประชุม อธิบดีกรมป่าไม้ได้เน้นถึงการสนธิกําลังในการ
ปฏิบัติงานด้านป้องกันและรักษาป่า การจัดทําแผนในการหยุดย้ังการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี จังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้น 
อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยแม่ทัพภาคท่ี 4 และคณะได้ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือบินตรวจสอบสภาพป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

 
ท้ังนี้ นายสุรชัย เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการ
ทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กองทัพภาคท่ี 4 ในการกําหนดมาตราการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปัจจุบันสภาพพื้นท่ีป่าไม้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น 10,936.864 ตร.กม. หรือประมาณ 6.80 ล้านไร่ แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี พ้ืนท่ีป่า 68,556.30 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
จังหวัดยะลา พ้ืนท่ีป่า 908,973.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.49 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และจังหวัดนราธิวาส พ้ืนท่ีป่า 2,807,081.61 ไร่ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 26.59 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

“กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการประสานสร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.43/18031 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 เร่ือง การ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 – 13 และทุกสาขาดําเนินการและถือปฏิบัติ โดยให้
กําชับเจ้าหน้าท่ีหม่ันตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ เม่ือตรวจพบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้บังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และให้บูรณาการความร่วมมือ
หยุดย้ังขบวนการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย และปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในป่ามาสวมสิทธ์ิเป็นไม้ถูกกฎหมาย ให้ใช้มาตรการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณาการทาง
กฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบความเกี่ยวเนื่องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การป้องกันและ
ปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ” 



 

“พร้อมกันนี้ขอชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของท่ีดินสําหรับในกรณีไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดินประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้
กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตน ไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับท่ี 
8) พ.ศ. 2562 สามารถนําท่ีดินมาข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 อีกท้ังเม่ือมีการตัดฟันไม้ออกจากสวนป่าและนํา
เคลื่อนย้าย จะได้มีเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้กํากับควบคุม สําหรับในส่วนของประชาชนท่ีเป็นเจ้าของสามารถทําหลักฐานยืนยันความเป็นเจ้าของไม้ท่ี
ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดทําหนังสือรับรองตนเองว่า ไม้ท่ีนําเคล่ือนย้ายเป็นไม้ท่ีได้มาจากท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นพยาน” อธิบดีกรมป่าไม้กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
กรมป่าไม้ จับมือกองทัพภาคท่ี 4 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดยุทธการดูแลป้องกันรักษาป่า ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ อธิบดีกรมป่าไม้ แจงไม้ท่ีข้ึน
หรือปลูกในท่ีดินกรรมสิทธิหรือสิทธิครอบครอง 

เม่ือวันท่ี 16 ธ.ค. นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคท่ี 4 นายชีวะภาพชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ 
นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อํานวยการสํานักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ผอศปพ จชต กรมสอบสวนคดีพิเศษ เจ้าหน้าท่ี ศปป 4 ได้ร่วม
ประชุมแนวทางการป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตําบลเขาตูม อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ท้ังนี้ ในท่ีประชุม อธิบดีกรมป่าไม้ได้เน้นถึงการสนธิกําลังในการปฏิบัติงาน
ด้านป้องกันและรักษาป่า การจัดทําแผนในการหยุดย้ังการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีภาคใต้ โดยเฉพาะพ้ืนท่ี จังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้น อธิบดีกรมป่าไม้
พร้อมด้วยแม่ทัพภาคท่ี 4 และคณะได้ข้ึนเฮลิคอปเตอร์ เพ่ือบินตรวจสอบสภาพป่าในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 

ท้ังนี้ นายสุรชัย เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก จึงได้มีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการ
ทํางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่นกองทัพภาคท่ี 4 ในการกําหนดมาตราการด้านการป้องกันการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้และการลักลอบตัดไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปัจจุบันสภาพพื้นท่ีป่าไม้กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันมีพ้ืนท่ีรวม
ท้ังสิ้น10,936.864 ตร.กม. หรือประมาณ 6.80 ล้านไร่ แบ่งเป็น จังหวัดปัตตานี พ้ืนท่ีป่า 68,556.30 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
จังหวัดยะลา พ้ืนท่ีป่า 908,973.23 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.49 ของพ้ืนท่ีจังหวัด และจังหวัดนราธิวาสพ้ืนท่ีป่า 2,807,081.61 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
26.59 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

นายสุรชัย กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้เร่งดําเนินการประสานสร้างความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมท้ังได้ออกระเบียบเกี่ยวกับแนวทางการ
ป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี ทส 1605.43/18031 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
2564 เร่ือง การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ ให้สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 – 13 และทุกสาขาดําเนินการและถือ
ปฏิบัติ โดยให้กําชับเจ้าหน้าท่ีหม่ันตรวจตรา เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบอย่าง
ต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ เม่ือตรวจพบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ให้บังคับใช้กฎหมายตามอํานาจหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด และให้บูรณาการ
ความร่วมมือหยุดย้ังขบวนการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมาย และปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่าในป่ามาสวมสิทธ์ิเป็นไม้ถูกกฎหมาย ให้ใช้มาตรการ
ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการข้ันตอนทางกฎหมาย ข้อระเบียบ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติท่ีกรมป่าไม้กําหนด และบูรณา



การทางกฎหมายหาข้อกําหนดรูปแบบความเกี่ยวเนื่องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพ้ืนท่ีในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้การ
ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ในท้องท่ีรับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า พร้อมกันนี้ขอชี้แจงเพ่ือสร้างความเข้าใจกับประชาชนเจ้าของท่ีดินสําหรับในกรณีไม้ท่ีข้ึนหรือปลูกในท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิ
หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินประกอบด้วย ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง ไม้อีเม่ง ไม้พะยุงแกลบ ไม้กระพ้ี ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง 
ไม้ชิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูต๊ักแตนไม้กระพ้ีเขาควาย ไม้เก็ดดํา ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ตาม 
พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2562 สามารถนําท่ีดินมาข้ึนทะเบียนท่ีดินเป็นสวนป่า ตาม พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535 อีกท้ังเม่ือมีการตัดฟันไม้ออก
จากสวนป่าและนําเคลื่อนย้าย จะได้มีเอกสารหลักฐานเพ่ือใช้กํากับควบคุม สําหรับในส่วนของประชาชนท่ีเป็นเจ้าของสามารถทําหลักฐานยืนยัน
ความเป็นเจ้าของไม้ท่ีได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดทําหนังสือรับรองตนเองว่า ไม้ท่ีนําเคลื่อนย้ายเป็นไม้ท่ีได้มาจากท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดิน โดยมีกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นพยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ลมหนาวมาทีไร กลิ่น “ต้นตีนเป็ด” ก็ตลบอบอวนจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติ ชาวโซเชียลฯ แนะให้ตัดท้ิง เพราะไม่ไหวกับกลิ่นเหม็นของต้นไม้
ฉายา “ปีศาจ” 

กลิ่นเหม็น จนได้รับฉายา “ต้นไม้ปีศาจ” 

หน้าหนาวทีไรเป็นต้องมีประเด็น “กลิ่นของต้นตีนเป็ด” กลายมาเป็นปัญหาระดับชาติ คอมเมนต์ถกเถียงกันวุ่น “คนหอมก็มี คนเหม็นก็มา” 

ความเห็นจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง พูดถึงกลิ่นหอมอันชวนหลงใหลของ “ดอกตีนเป็ด” ว่าเป็นเอกลักษณ์สุดพิเศษอย่างหนึ่งเม่ือเข้าสู่หน้าหนาว 

“กลิ่นหอมดี เป็นเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอกว่าฤดูหนาวกําลังจะเข้ามาเยือน บวกกับมีความทรงจําดีๆ ในตอนท่ีดอกตีนเป็ดบาน ทําให้กลิ่นหอมข้ึนไปอีก 
แต่ละปีของช่วงนี้ก็จะมีความสุขเป็นพิเศษ” 

ในขณะท่ีคอมเมนต์ส่วนใหญ่กลับสวนกระแส เพราะมองว่า “ดอกตีนเป็ดมีกลิ่นเหม็น”จนบางคนถึงข้ันเรียกร้องให้มีการถอนราก-ถอนโคนกันเลย
ทีเดียว 

 
“เวียนหัวมาก กลิ่นหลอกหลอนทุกเย็น ขอให้มาตัดท่ี กทม. ด้วย ท้ังริมถนน สวนสาธารณะ สถานท่ีราชการ ขุดออกมา ถอนรากถอนโคลนไปเลย 
ได้โปรดเห็นใจ เชื่อว่าคนไม่น้อย ไม่โอเคกับกลิ่นนี้” 



และยิ่งเป็นท่ีฮือฮากันมากข้ึนไปอีก เม่ือล่าสุดมีข่าวออกมาว่า หนุ่มคนงานรับจ้างตัดต้นไม้ ข้ึนไปตัดต้นตีนเป็ด เป็นลมสลบคาต้น บริเวณลานจอด
รถท่ีบิ๊กซี จ.เชียงราย คิดว่าเหม็นแค่ไหน ถามใจดู? 

หรือนั่นเป็นเหตุผลท่ีทําให้หลายคนถึงกับพูดกันว่า ต้นตีนเป็ด นี้ เป็นท่ีมาของฉายา “ต้นไม้ปีศาจ” อย่างท่ี ทาง แฟนเพจ “Drama-addict” ซ่ึง
เป็นเพจดังท่ีนําเสนอประเด็นต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ได้ออกมาสรุปว่า ฉายานี้มาจากคนท้องถ่ินในประเทศอินเดีย 

เกิดจากความเชื่อท่ีว่า พอช่วงโพล้เพล้หรือช่วงหัวค่ําจะเป็นเวลาของภูตผีวิญญาณ แล้วต้นนี้มันจะส่งกลิ่นจัดๆ ออกมา ในช่วงนั้นพอดี จึงนํามา
เชื่อมโยงกันเป็นชื่อ “ต้นไม้ปีศาจ”และเกิดเป็นตํานานมาต้ังแต่ตอนน้ันโดยปริยาย 

ตัดท้ิงไม่ได้ เพราะถือเป็นไม้มงคล 

หันกลับมามองในมุมคนไทย กลับให้ฉายา “ไม้มงคล”ด้วยความเชื่อท่ีว่า “ต้นตีนเป็ด”หรือ “พญาสัตบรรณ”สามารถส่งเสริมเกียรติยศ และชื่อเสียง
ของผู้เป็นใหญ่ในบ้าน รวมถึงทําให้คนเคารพนับถือ เห็นได้จากคําว่า “พญา” ท่ีแปลว่าย่ิงใหญ่ 

ด้วยความหมายท่ีดีเช่นนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้พระราชทานให้เป็น “ไม้มงคลประจํา
จังหวัดสมุทรสาคร”และถือกันว่าเป็นไม้มงคลต้ังแต่นั้นมา 

นอกจากน้ี ประโยชน์ของต้นตีนเป็ดก็ยังมีมากมาย ชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ข้อมูล
ว่า ต้นตีนเป็ด หรือพญาสัตบรรณนั้น เป็นไม้ยืนต้นท่ีเป็นไม้ใหญ่ โตเร็ว มีคุณค่าทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

ท่ีสําคัญสามารถผลิตก๊าซออกซิเจน และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ได้ปีละหลายร้อยตัน และยังเป็นไม้เบิกร่องท่ีแผ่กิ่งก้านสาขา
ออกไป เพ่ือให้ร่มเงากับไม้อ่ืนๆ ได้เติบโตอย่างสมบูรณ์ 

 “ประโยชน์ของต้นตีนเป็ดมีมากกว่าโทษ จึงเป็นเรื่องน่าเสียดายอย่างย่ิง ถ้าหากจะตัดต้นตีนเป็ดท้ิงไป” 

 
แต่เม่ือคนท่ีแพ้ต้นตีนเป็ดเป็นจํานวนมากออกมาเรียกร้อง จึงเกิดเป็นประเด็นท่ีทําให้หลายๆ พ้ืนท่ีได้สั่งตัดต้นตีนเป็ดท้ิงไป อย่าง จ.มหาสารคาม 
ภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เพ่ิงได้มีคําสั่งให้ตัดต้นตีนเป็ดท้ิงแล้วในบางพ้ืนท่ี เหตุเพราะทนต่อคําร้องเรียนของ
ชาวบ้านไม่ไหว 

หลังจากเร่ิมมีการตัดท้ิง เพ่ือยุติกลิ่นเหม็นนั้น รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้คําแนะนําว่า ให้คิดดีๆ ก่อนตัด เพราะต้นตีนเป็ดนั้นออกดอกเพียงแค่ไม่ถึง
คร่ึงเดือน อยากให้อดทนกลับกลิ่น เพราะถ้าหมดช่วงฤดูหนาวไป ก็จะไม่มีกลิ่นมากวนใจต่อไปแลว้ 

 “ถ้าบ้านไหน หรือพ้ืนท่ีใดทนกล่ินไม่ไหวจริงๆ ให้แจ้งไปท่ี กรมป่าไม้ ทางเราจะนําทีมไปทําการขุดล้อมต้นตีนเป็ดออกไปไว้ในท่ีท่ีเหมาะสมให้ 
เพราะการนําไปไว้ในท่ีท่ีเหมาะสมย่อมดีกว่าการตัดท้ิงให้เสียเปล่าอย่างแน่นอน” 

ไม่ใช่อาการแพ้ แต่เรียก “ภาวะทนไม่ได้” 

จากคอมเมนต์ของชาวโซเชียลฯ ท่ีออกตัวว่าเดือดร้อนในเรื่องกลิ่นของต้นตีนเป็ดหลายราย อ้างว่า มีอาการแพ้ เวียนหัว แสบจมูก หนักสุดคือส่งผล
ต่อระบบทางเดินหายใจด้วยอาการแน่นหน้าอก และทางผิวหนังด้วยอาการมีผื่นข้ึนตามร่างกาย 



แต่จากท่ี รศ.ดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี นักวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ได้ทําวิจัยเร่ืองภูมิแพ้เกสรดอกไม้ของพืชในสังคมเมืองนั้น พบว่า อาการของ
คนท่ีแพ้ต้นตีนเป็ดนั้น เรียก ภาวะทนไม่ได้ 

 
“จริงๆ แล้วคนที่บอกว่าแพ้ ไม่ได้เกิดจากการแพ้ แต่เกิดจากการท่ีเรียกว่า “ภาวะทนไม่ได้”กับกลิ่นของต้นตีนเป็ดมากกว่า โดยปกติถ้าพืชท่ัวไป 
คนเราจะแพ้จากเกสร แต่ในส่วนของต้นตีนเป็ดไม่ได้เกิดจากการแพ้เกสร เพราะเราไม่ได้สัมผัสกับเกสรโดยตรง อาการท่ีเป็นจึงเรียกว่า ภาวะทน
กลิ่นไม่ได้” 

สําหรับคนท่ีแพ้ หรือทนกลิ่นไม่ไหว นักวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ แนะนําให้ ตัดแต่งท่ีช่อดอก หรือตัดแต่งกิ่งให้น้อยลง ก็จะทําให้อยู่ร่วมกันได้ พอ
ผ่านฤดูหนาวไป ดอกของต้นตีนเป็ดก็จะไม่ออกอีกแล้ว 

 
ส่วนกรณีท่ีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกราย อ้างว่า “มีคนแพ้ อาการหนักจนเข้าโรงพยาบาล” ผศ.ภก.ดร.ชัยศักด์ิ จันศรีนิยมอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เคยให้ข้อมูลกับสื่อไว้ว่า อาการของผู้ท่ีแพ้ต้นตีนเป็ดนั้น ไม่ได้เป็นอาการท่ีถึงข้ันอันตรายต่อชีวิต เพราะเป็นพืชชนิดท่ี
ไม่มีพิษ 

แต่ “ต้นตีนเป็ดท่ีมีพิษ” ก็มีเช่นเดียวกัน ซ่ึงเรียกว่า “ต้นตีนเป็ดน้ํา” ซ่ึงเป็นพันธ์ุไม้ชนิดเดียวกัน แต่มีลักษณะของต้นท่ีแตกต่างกัน 



 
ต้นตีนเป็ดน้ํา จะมีผลเป็นทรงกลม มีเมล็ด 1-2 เมล็ด และในส่วนของเมล็ดจะมี สาร Cerberin (เซอร์เบอร์ริน) อยู่ในปริมาณมาก ซ่ึงเป็นพิษต่อ
หัวใจ ถ้าบริโภคเมล็ดของต้นตีนเป็ดน้ําเข้าไป อาจทําให้หัวใจเต้นช้าลงได้ หรืออาจทําให้เป็นอัมพาตได้ 

 “ความจริงแล้ว เราไม่ได้นิยมบริโภคเมล็ดของต้นตีนเป็ดน้ํา เพราะในส่วนของเมล็ดไม่ได้มีเนื้อให้กิน เม่ือรู้แล้วว่าเมล็ดของมันมีพิษ จึงขอเตือนว่า
ไม่ควรไปยุ่ง หรือนําเมล็ดของ ต้นตีนเป็ดน้ํา มาใช้” 

ต้นตีนเป็ดน้ํา จะนิยมใช้ปลูกเพ่ือประดับหน้าบ้าน จะมีดอกเล็กๆ ให้กลิ่นหอมอ่อนๆ และต้องอยู่ใกล้มาก ถึงจะได้กลิ่น 

ส่วน ต้นตีนเป็ด ท่ีเจอตามท้องถนนทั่วไปน้ัน เน้นปลูกเพ่ือให้ร่มเงา และจะมีกลิ่นท่ีรุนแรงจาก “ดอกท่ีเบ่งบานออกเป็นช่อๆ ของต้นตีนเป็ด” แต่
ไม่ได้เป็นอันตรายเท่ากับพิษของ “เมล็ดต้นตีนเป็ดน้ํา” 

 “ไม่ต้องกลัวว่ากลิ่นของต้นตีนเป็ด หรือพญาสัตบรรณจะมีพิษร้ายแรง ยกเว้นเพียงแต่ว่า อาจทําให้วิงเวียนศีรษะบ้าง และจะเกิดข้ึนในเฉพาะกับ
คนท่ีแพ้ต่อกลิ่นนี้เท่านั้น” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คดีไม่คืบหน้าร้องกรมป่าไม้ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ รีสอร์ทบุกรุกท่ีป่าสงวนหลายสิบไร่ สอบถาม  
ผอ.ปฎิเสธวุ่น 

16 ธันวาคม 2021 

 
นายณรงค์ ทองพรรณงาม บ้ พร้อมด้วยเอกสารการบุกรุกทีดินป่าสงวน กว่า 50 ไร่ หรือไม่ ของบ้านเลขท่ี 1 บ้านวังไร่ส้ม หมู่ 1 ต.ทุ่งนางาม อ.ลาน
สัก จ.อุทัยธานี เข้าพบกับนายสุรชัย อจบุญ อธิบดีกรมป่าไม้กรมป่าไม้ ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพ่ือติดตามคดี
ความว่า ได้มีการดําเนินคดีไปถึงข้ันตอนไหน โดย อธิบดีกรมป่าไม้  ให้นายพฤกษ์ โสโน ผอ.สํานักส่งเสริมปลูกป่า กรมป่าไม้ มารับเร่ืองแทน พร้อม
กับได้รับปากว่าจะติดตามคดีดังกล่าวให้ถึงท่ีสุด 

จากน้ันนายณรงค์ ทองพรรณงาม เดินทางไปยังสํานักงานกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ โดยมี ร.ต.อ.ปิยะ รักษ์กุล ผู้อํานวยการกองบริหารคดี
พิเศษ เป็นตัวแทนรับหนังสือการร้องเรียน พร้อมกับกล่าวว่า ซ่ึงในเร่ืองดังกล่าวนั้นทาง (ดีเอสไอ) ได้มีการดําเนินการไปถึงไหนแล้ว และถ้ามีความ
คืบหน้ายังไง ก็แจ้งให้ทราบ แต่ถ้าไม่เป็นผล จะดําเนินการยังต่อไรต่อ ทางเรามีศูนย์ปฏิบัติการพ้ืนท่ี 6 อยู่ท่ีจังหวัดพิษณุโลก ก็จะลงมาดูพ้ืนท่ี
จังหวัดอุทัยธานีด้วย และดําเนินการยังไรก็จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง 

 
ผู้ร้องเรียนกล่าวว่า เม่ือต้นปี 63  ตนเองได้ติดตามร้องเรียนกับกรมป่าไม้  เร่ืองการบุกรุกท่ีป่าสงวน หลังจากน้ัน เม่ือวันท่ี 7 พ.ค.63 เจ้าหน้าท่ีชุด
พยัคฆ์ไพร ของกรมป่าไม้  ได้สนธิกําลังเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ กอ.รมน. เจ้าหน้าท่ีปกครองอ.ลานสัก จ.อุทัยธานี เข้าตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าสงวน ของ
บ้านเลขท่ี 1 บ้านวังไร่ส้ม หมู่ 1 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี  ภายในได้มีการสร้างรีสอร์ท จํานวน 120 กว่าห้อง ปลูกสร้างอาคาร 2 ชั้น  
ให้บริการเป็นเวลานานกว่า 10 ปี เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2563 หลังจากนั้นเจ้าหน้าท่ีได้นําหมายค้น เข้าทําการตรวจค้นภายบ้านวังไร่ พ้ืนท่ี



ดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีดินของสํานักงานการปฎิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) และ ภ.บ.ท.5 จํานวน 50 ไร่   หลังจากนั้น นายเธียรวิชญ์ มุสิกะวงศ์ 
ศูนย์ป่าไม้อุทัยธานี พร้อมนายอัครพงษ์ อําพิน เจ้าพนักงานป่าไม้ อน.8 อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ได้รับมอบหมายจากสํานักงานจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 จังหวัดนครสวรรค์ เข้าแจ้งความกับผู้บุกรุกท่ีป่าสงวน กับเจ้าของคดี พ.ต.ท.สันติ ทองเชื้อ สารวัตรเวร สภ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
หลงัจากนั้นคดีดังกล่าวได้เงียบหายไป ตนเองจึงได้สอบถามไปยัง ผอ.สํานักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 จังหวัดนครสวรรค์ ได้คําตอบเพียงสั้นว่า 
ว่าเร่ืองดังกล่าวนั้นมันนานมาแล้ว ตนเองจําไม่ได้ ตนเองจึงได้ติดตามเรื่องดังกล่าว พร้อมกับทําเอกสานมายัง กรมป่าไม้ และ สํานักงานกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ซ่ึงก่อนหน้านั้น ตนเองเคยมาร้องเรียนไว้แล้ว ซ่ึงเป็นท่ีพ่ึงสุดท้ายสําหรับประชาชน 

 
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ได้ชี้แจงว่า พ้ืนท่ีดังกล่าวของนิคมทับเสลา เป็นพ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยทับเสลาและป่าห้วยคอกควาย  
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เป็นพ้ืนท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ถือครองท่ีดินไม่สามารถมอบให้กับบุคคลอ่ืนได้ เว้นแต่ตกทอด
ทางมรดกเท่านั้น ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการขออนุญาตเข้าทําประโยชน์จากกรมป่าไม้ แต่กรมป่าไม้ยังไม่อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ หาก
ราษฎรจะประสงค์ดําเนินการอ่ืนใดนอกจากทําการเกษตร และที่อยู่อาศัยจะต้องขออนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมป่าไม้เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อบก.รับรอง 'โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง' ร่วมลดก๊าซเรือนกระจก 

16 ธันวาคม 2564 เวลา 11:18 น. 

 
โครงการ “ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง” จังหวัดลพบุรี โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับ
การประกาศรับรองสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีปริมาณกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวม 18,807.300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมกันนี้ อบก.รับรอง
ฟาร์มและโรงงงานของซีพีเอฟ 57 แห่ง มีปริมาณกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 3,448.445 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการดําเนินโครงการ
รักษ์นิเวศ ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ 

16 ธ.ค. 2564 นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนองค์กร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ สนับสนุนการทํา
กิจกรรมของโรงงานและฟาร์มท่ัวประเทศร่วมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ซ่ึงต้ังแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของอบก. อย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 7 โดยปีนี้ อบก.
ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณรับรองให้หน่วยงานของซีพีเอฟ 57 แห่ง ท่ีมีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลด และกักเก็บได้จากกิจกรรมต่างๆ 
มีปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวม 3,448.445 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ ในโครงการรักษ์
นิเวศ บนพ้ืนท่ีดําเนินการรวม 1,720 ไร่ 

ปีนี้ ยังเป็นปีแรกท่ีซีพีเอฟนํา “โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง” ซ่ึงเป็นโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปลูกป่าใหม่ บริเวณ
พ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง 6,971 ไร่ ท่ีจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของ อบก. โดยเลือกพ้ืนท่ีท่ีขอรับรองโซน
ส่งเสริมการสืบพันธ์ุตามธรรมชาติ 1,500 ไร่ ซ่ึง อบก. รับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 18,807.300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
โดยในส่วนของพ้ืนท่ีปลูกโซนอ่ืนๆ อาทิ แปลงปลูกป่าแบบพิถีพิถัน ปลูกป่าเชิงนิเวศ ปลูกป่าแบบเสริมป่า มีแผนทยอยส่งเข้าร่วมโครงการ LESS ใน
ระยะต่อไป 

โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นความร่วมมือ 3 ประสาน ภาครัฐ ชุมชน และภาคเอกชน โดยชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระ
ยาเดินธง กรมป่าไม้ และซีพีเอฟ ร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปลูกป่าใหม่เพ่ิมเติม บริเวณเขาพระยาเดินธง ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เร่ิมต้น
โครงการฯในปี 2559 สํารวจพ้ืนท่ี ศึกษารูปแบบการปลูกป่า การวางแผนปลูกป่า ดูแลให้ต้นไม้ในพ้ืนท่ีเติบโต จนถึงกระบวนการเก็บข้อมูลด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบ จนถึงปัจจุบัน สามารถฟ้ืนสภาพผืนป่ากลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้
ท่ีเติบโตข้ึนสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ 



 

“ซีพีเอฟ ประกาศเป้าหมายกลยุทธ์ความย่ังยืน CPF 2030 Sustainability in Action ซ่ึงภายใต้เป้าหมายดังกล่าว มุฎฎงเน้นการมีส่วนร่วมลดก๊าซ
เรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต และมีแผนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวมากกว่า 20,000 ไร่ เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ปลฎุกต้นไม้ให้ได้ 
20 ล้านต้น ก้าวสู่องค์กรท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(SDGs) ” นายวุฒิชัย กล่าว 

ท้ังนี้ ตลอด 7 ปี (ปี 2558 -2564) ท่ีผ่านมา มีโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ ได้รับการรับรองโครงการ LESS ด้านป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียวมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีปริมาณท่ีสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 75,038.509 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า./ 
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"ซีพีเอฟ ประกาศเป้าหมายกลยุทธ์ความย่ังยืน CPF 2030 Sustainability in Action  ซ่ึงภายใต้เป้าหมายดังกล่าว มุ้งเน้นการมีส่วนร่วมลดก๊าซ
เรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต  และมีแผนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวมากกว่า 20,000 ไร่  เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ปลุกต้นไม้ 
ให้ได้  20 ล้านต้น ก้าวสู่องค์กรท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (SDGs) " นายวุฒิชัย กล่าว 

ท้ังนี้  ตลอด 7  ปี (ปี  2558  -2564)  ท่ีผ่านมา  มีโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ  ได้รับการรับรองโครงการ LESS ด้านป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียว 
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณท่ีสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม  75,038.509   ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
โครงการ "ซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง" จังหวัดลพบุรี โดย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับ
การประกาศรับรองสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีปริมาณกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวม 18,807.300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมกันนี้ อบก.รับรอง
ฟาร์มและโรงงงาน 57 แห่ง มีปริมาณกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 3,448.445 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการดําเนินโครงการรักษ์นิเวศ 
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ 

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความย่ังยืนองค์กร ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทฯ สนับสนุนการทํากิจกรรมของ
โรงงานและฟาร์มท่ัวประเทศร่วมลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซ่ึง
ต้ังแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของอบก. อย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 7 โดยปีนี้ อบก.ได้มอบใบ
ประกาศเกียรติคุณรับรองให้หน่วยงานของซีพีเอฟ 57 แห่ง ท่ีมีการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลด และกักเก็บได้จากกิจกรรมต่างๆ มี
ปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกรวม 3,448.445 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการ ในโครงการรักษ์
นิเวศ บนพ้ืนท่ีดําเนินการรวม 1,720 ไร่ 

ปีนี้ ยังเป็นปีแรกท่ีซีพีเอฟนํา "โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง" ซ่ึงเป็นโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปลูกป่าใหม่ บริเวณ
พ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง 6,971 ไร่ ท่ีจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของ อบก. โดยเลือกพ้ืนท่ีท่ีขอรับรองโซน
ส่งเสริมการสืบพันธ์ุตามธรรมชาติ 1,500 ไร่ ซ่ึง อบก. รับรองปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 18,807.300 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
โดยในส่วนของพื้นท่ีปลูกโซนอ่ืนๆ อาทิ แปลงปลูกป่าแบบพิถีพิถัน ปลูกป่าเชิงนิเวศ ปลูกป่าแบบเสริมป่า จะทยอยส่งเข้าร่วมโครงการ LESS ใน
ระยะต่อไป 



 
โครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ําป่าสัก เขาพระยาเดินธง เป็นความร่วมมือ 3 ประสาน โดยชุมชนรอบพ้ืนท่ีเขาพระยาเดินธง กรมป่าไม้ และซีพี
เอฟ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและ ปลูกป่าใหม่เพ่ิมเติม เร่ิมต้นโครงการฯในปี 2559 สํารวจพ้ืนท่ี ศึกษารูปแบบการปลูกป่า การวางแผนปลูกป่า ดูแลให้ต้นไม้
ในพ้ืนท่ีเติบโต จนถึงกระบวนการเก็บข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์เพ่ือเป็นฐานข้อมูลเปรียบเทียบ จนถึงปัจจุบัน 
สามารถฟ้ืนสภาพผืนป่ากลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ท่ีเติบโตข้ึนสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ 

"ซีพีเอฟ ประกาศเป้าหมายกลยุทธ์ความย่ังยืน CPF 2030 Sustainability in Action ซ่ึงภายใต้เป้าหมายดังกล่าว มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมลดก๊าซ
เรือนกระจกตลอดกระบวนการผลิต และมีแผนเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวมากกว่า 20,000 ไร่ เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์ปลุกต้นไม้ให้ได้ 
20 ล้านต้น ก้าวสู่องค์กรท่ีปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2573 และเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ 
(SDGs) " นายวุฒิชัย กล่าว 

ท้ังนี้ ตลอด 7 ปี (ปี 2558 -2564) ท่ีผ่านมา มีโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟ ได้รับการรับรองโครงการ LESS ด้านป่าไม้และพื้นท่ีสีเขียวมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีปริมาณท่ีสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 75,038.509 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จนท.บุกจู่โจมพวกลักลอบตัดไม้ ได้ของกลางไม้แปรรูป / ปืน หลายกระบอก 

16 ธ.ค. 64 

 
เม่ือเวลา 16.00 น. วันท่ี 15 ธ.ค.64 คณะเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีตํารวจ ร้อย ตชด.323 กก.ตชต.32 (พะเยา)เจ้าหน้าท่ีศูนย์ป้องกัน และ
ปราบปรามท่ี 3 (ภาคเหนือ) ,เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ภาคเหนือ 2 ,เจ้าหน้าท่ีหน่วยป้องกันรักษาป่าท่ี พร.3 (ดอยหลวง).เจ้าหน้าท่ีตํารวจ 
สภ.สอง, เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครอง จ.แพร่ และเจ้าหน้าท่ีฝ้ายปกครอง อ.สอง ออกตรวจสอบท่ีบริเวณป่าดอยเต่า หมู่ท่ี 5 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่ 
หลังรับแจ้งว่ามีผู้ลักลอบตัดไม้นําไปขายให้นายทุน จึงออกตรวจสอบข้อเท็จจริง 

เม่ือไปถึงจุดตามท่ีได้รับแจ้งบริเวณรอบๆ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก คณะเจ้าหน้าท่ีได้เดินเท้าตรวจสอบ พบร่องรอยเป็นทาง
รถจักรยาน ยนต์ จึงได้เดินเข้าไปตรวจสอบ ต่อมาได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์คล้ายบรรทุกของหนัก คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้กระจายกําลังเพ่ือเข้า
ตรวจสอบ พบชายไทยไม่ทราบชื่อ จํานวน 2 คน กําลังยกไม้ข้ึนรถจักรยานยนต์ท่ีเตรียมไว้ คณะเจ้าหน้าท่ีจึงได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าท่ี และขอ
เข้าตรวจคัน ชายทั้งสองเห็นคณะเจ้าหน้าท่ีจึงว่ิงหนี พร้อมยิงปืนจํานวนหลายนัด เพ่ือข่มขู่ไม่ให้เจ้าหน้าท่ีติดตามมา 

เม่ือตรวจสอบบริเวณรอบๆ พบรถจักรยานยนต์ จํานวน 2 คัน พบอาวุธปืนลูกซองยาว 2 กระบอก แขวนไว้ท่ีกอไผ่ เม่ือตรวจสอบภายในกระเป๋าท่ี
อยู่ตะกร้าหน้ารถพบปืนพกสั้น(ไทยประดิษฐ์) 1 กระบอก ,อาวุธปืนไทยประดิษฐ์(ปืนปากกา) 1 กระบอก และกระสุนปืนทุกขนาด รวม 12 นัด และ
พบเลื่อยโซ่ยนต์ และไม้ชิงชัน จํานวน 6 แผ่น/เหลี่ยม มีลักษณะถูกตัดท่อนด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ปริมาตร 0.19 ลบ.ม. คิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 
57,000 บาท จึงทําการตรวจยึด พร้อมท้ังได้จัดทําบันทึกการตรวจยึด และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง นําส่งหนักงานสอบสวน สภ.สอง เพ่ือดําเนินการ
สืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําผิดในคร้ังนี้ มาดําเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไป. 

 
 


